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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 20 mei 2012 

 
Welkom 

Ouderling van 
dienst Sándor 
Weerstra heet ons 
welkom. Hij vindt 
het plezierig zijn 
oud-klasgenoot 
ds. Cor Waringa 
uit Joure te 

mogen aankondigen als predikant. 
 

Bemoediging en Groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Reuny 

It is hjoed in tsjinst dêr’t 
âlde kunde elkoar treft, 
want behalven dat 
âlderling fan tsjinst syn 
âld klassegenoat ds. 
Waringa oankundigje 
mocht, trof dyselde 
foargonger foar de 
tsjinst syn âld 

doarpsgenoat Wiebe 
Brouwer, dy’t hjoed 
ús koster is.  
En as gast wie hjir 
Tineke van der 
Werff-Wijbenga út 
Los Angeles 
California. Dat de 
wrâld is mar lyts. 

 
Us begjinliet  is: “De freugde liedt ús nei dit hûs 
(Tuskentiids 1).  
Na het Kyriëgebed zingen we als Glorialied 
Gezang 16: “Gij volken looft uw God en Heer”. 

 
 
Geen kindernevendienst 
Omdat er nagenoeg geen kinderen aanwezig zijn 
wordt de kindernevendienst niet gehouden. 
Femke Brouwer krijgt een mooie 
kleurplaat en een koker vol met 
kleurpotloden, waar ze 
enthousiast mee aan de slag 
gaat. 
 

Dienst van het Woord 
De schriftlezingen zijn uit Genesis 
15 en Johannes 20: 19-23.  
Yn antwurd op de lêste skriftlêzing sjonge wy in 
Fryske bewurking (fan ds Cor Waringa) fan 
Gesang 82: 

 
 
 Wylst wy yn leed en pine 
 noch rouje om syn gemis, 
 wol Hy oan ús ferskine 
 dy’t hearlik opstien is. 
 
Preek  
In het oude verhaal uit 
Genesis gaat het over 
een visioen van Abram. 
Abram twijfelt of het wel 
wat zal worden met die 
belofte van God. Hij 
maakt de balans op van 
zijn leven en vraagt zich af aan wie hij zijn 
levenswijsheid zal doorgeven. Al was het alleen 
maar de kostbare gedachte dat het leven ergens 
toe leidt. God gaat met ons op weg, uit Oer. En 
dat wil hij doorgeven. Maar is die belofte er nog 
wel? En dan verschijnt God in zijn droom en krijgt 
hij een nieuwe belofte: “Abram, je hebt niet 
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vergeefs geleefd en geloofd.” Dat verhaal heeft 
kracht en perspectief voor de toekomst. 
Vandaag is het wezenzondag. We leven min of 
meer tussen vrees en hoop. Volgende week is 
het Pinksteren. Dit verhaal is begonnen met elf 
ongeletterde mannen in een kamertje. Mannen 
die zich verweesd voelden. En ook toen kwam 
er een omslag. Plots stond Jezus in hun 
midden en gaf hun een nieuwe belofte, een 
nieuwe toekomst. 
Waar maakte Abram zich zorgen over, wat 
wilde hij vooral doorgeven? Je zou kunnen 
zeggen, de bereidheid om “vreemdeling” te 
worden. Om het oude los te laten, op weg te 
gaan. “Ik ben op weg”, zegt Abram. Het bestaat 
dat je je Oer, je Egypte, achter je laat en 
wegtrekt.  Het besef dat je zogenaamde 
zekerheden wellicht niet je bestemming zijn. De 
wetenschap dat je vreemdeling durft te zijn, 

soms in je eigen omgeving. Met de 
diepe zekerheid dat God met ons 
meegaat. Amen. 
 
Orgelspel 
Na het orgelspel zingen we Gezang 
247: 
“De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt.”  
 

Collecten 
1e collecte: wezenzondag - eigen gemeente 
2e collecte: kerkelijk werk 

 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw Ytje 
Wiersma te 
Leeuwarden. 

 
 

 

Tankgebed- 
foarbeden- stil gebed. 
De gebeden wurde ôfsletten mei it songen “Us 
Heit”(Tuskentiden) 
 God fan fier en hein ús Heit, 

dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd 
troch jo eigen bern beskamme. 

 
Slotlied en zegen 
Als slotlied zingen wij Gezang 250: “Kom, Heilige 
Geest, Gij vogel Gods”.  
 

Wij gaan naar huis met de zegen van God. Wij 
beant-
woorden 
de zegen-
bede met 
het zingen 
van: 
“Amen, 
amen, 
amen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:       ds. Cor Waringa, Joure 
Organist:      Jaco Veldsema 
Koster:       Wiebe Brouwer 
Kindernevendienst:  Janny van der Wal 
Ouderling van dienst:  Sándor Weerstra 
2e ouderling:      Arie Dol 
Diakenen:                   Wiebren Jongbloed en 

Tjitske Visser  


